Valby den 04-04-2022

Referat af ordinær generalforsamling i Faglig Puls
lørdag den 2. april 2022, kl. 13.00

Velkomst ved formand Dennis Mahnkopf.
Formanden gav udtryk for, at det var bedrøveligt, at vi ikke kunne samle flere medlemmer til
generalforsamling. Ved sidste fysiske generalforsamling var vi 40 personer. Bestyrelsen har
fremadrettet en opgave med at finde ud af, hvad der kunne være årsagen til årets deltagerantal.
Tandteknikerne holdt generalforsamling i går, der var det også en lille sluttet kreds, hvor største
delen også deltager i dag.
Bestyrelsen traf en hurtig beslutning og ændrede dagens program, så det blev noget kortere. Det
var selvfølgelig ærgerligt, men vi fandt det var rigtigt at gøre.
Der var 10 stemmeberettigede, 2 seniormedlemmer.
Gæst fra Serviceforbundets ledelse og medlem af Faglig Puls: næstformand Finn Johnsen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent:
Finn Johnsen blev valgt til dirigent. Lisbeth Jensen blev valgt til referent. Formanden
oplyste, at generalforsamlingen blev optaget. Ingen havde indvendinger.
Finn Johnsen fik ordet, og takkede for valget.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen er varslet rettidigt. Dagsorden var
udsendt rettidigt, og at denne generalforsamling var lovlig og beslutningsdygtig.
Dirigenten oplyste, at betegnelsen aldersmedlemmer er blevet ændret på sidste kongres
således, at disse nu hedder seniormedlemmer.
Forretningsordenen blev godkendt og ønskedes ikke oplæst.
Dagsordenen blev delt på skærmen og dirigenten læste dagsordenen op.
Punkt 2; valg af stemmeudvalg mente dirigenten ikke var aktuelt, da vi var så få. Hvis der
blev brug for et stemmeudvalg, kunne det vælges på et senere tidspunkt. Dette var der
enighed om.
Dirigenten gav ordet til formanden for mundtlig beretning.
2. Valg af stemmeudvalg:
Ikke aktuelt.
3. Beretning ved formand Dennis Mahnkopf:
Formanden indledte sin mundtlige beretning med, at der var nogle ting der lå ham på
sinde, og at den mundtlige beretning nok ville være kortere end normalt.
Sidste års generalforsamling var som bekendt visuel pga. Corona, og vi forventede, at vi
ville blive væltet af medlemmer, som ønskede at deltage. Derfor blev bestyrelsen lidt
skuffede over deltagerantallet. Vi var kun 14 deltagere, og vi gav Coronaen skylden.
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Deltagerantallet i år gjorde ham sådan set ked af det. Formanden udtrykte, at det var
skuffende, at vi ikke kunne samle flere. Det er noget vi må takle, og bestyrelsen må se på,
hvorledes generalforsamlingen 2023 skal foregå.
2021 var det år, hvor ejendomsinspektørerne blev skilt fra til egen afdeling, de kører
fuldstændig suverænt med egen økonomi, egne beslutninger. Formanden pointerede – for
at undgå nogen tvivl, at generalforsamlingen udelukkende drejer sig om afdelingen Faglig
Puls.
Formanden fortsatte:
At inspektørerne nu er selvstændig afdeling, har skabt nogle udfordringer for afdelingen
Faglig Puls. Et er økonomien som jeg vender tilbage til, et andet er medlemsantallet.
Afdelingen Faglig Puls har nu 439 medlemmer, og det kan vi ikke eksisterer på. Vi er
nødsaget til at gøre noget, da det ikke engang dækker lønningerne.
Vi er begyndt at kigge os lidt rundt, og der er nogle grupper, hvor vi måske vil kunne hente
nye medlemmer. Vi har utrolig mange faggrupper, men ikke så mange medlemmer i de
forskellige grupper, hertil kommer der enkeltstående medlemmer.
Vi har fra Pension Danmark fået oplysninger om antallet af medarbejdere i de forskellige
medlemsgrupper, der indbetales pension for. Her kan vi se, at der er nogle grupper, der
skal kigges på.
Som eksempel så indbetales der pension for 425 tilsynsfunktionærer, vi har kun 16
medlemmer blandt disse. Her skal vi finde en slagplan. De resterende står nu – højest
sandsynligt – hos 3F, da det ofte er medarbejdere som avancerer fra rengøringsassistenter
(3F) til tilsynsfunktionærer (Faglig Puls), men de bliver ikke oplyst om, at det er en anden
overenskomst, der nu dækker dem.
En anden gruppe der skal ses på, er salgskonsulenter hos G4S. Der betales pension for 104
salgskonsulenter hos G4S, i vort system har vi pt. 0 medlemmer.
Den største gruppe vi har er tandteknikerne med 148 medlemmer. Tandteknikerne er også
ude i medlemsnedgang. Der indbetales pension for i alt 152 tandteknikere. Dette tal har
jeg siddet og kigget på, og fandt ud af at vedrørende DDL tiltrædelsesoverenskomster
indbetales der for 14 medlemmer. Der er mange flere her.
Vi har også kigget på andre grupper. Vi har luret på lodserne som ny gruppe, og vi håber at
lodserne i givet fald vil komme ind under Faglig Puls evt. som særskilt afdeling.
Den næststørste gruppe er DanPilot med bådfører og disponenter, tredjestørste er
helseassistenterne med 9 medlemmer, hvor der netop er ansat 2 nye, som vi også
forventer melder sig ind.
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Vi må have gang i noget hvervning.
Vi har bedt forbundet om hjælp med at lægge en plan, en redningsplan for den situation vi
befinder os i. Vi forventer, at det første møde med forbundet vil blive i starten af maj
måned.
Vi skal gøre noget for vores medlemmer. Vi skal selvfølgelig køre de sager for jer, som vi
skal, og hjælpe jer efter bedste evne. Før i tiden har vi haft aktiviteter og fyraftensmøder,
men den senere tid har vi måtte aflyse pga. manglende tilmelding. Bestyrelsen skal nu i
gang med at finde ud af, om vi kan finde interessante emner til evt. at gennemføre virtuelle
fyraftensmøder. Vi er jo meget spredt geografisk i landet, og vi forestiller os, at
medlemmerne nemmere kan og vil deltage, hvis mødet er virtuelt og emnet er interessant
nok. Kom gerne med forslag til emner! Tillidsmandsmøder har vi ikke mulighed for at
afholde, da vi simpelthen har for få TR. Her kan vi eventuelt slå os sammen med andre
fagforeninger.
Generalforsamlinger fremadrettet skal overvejes. Det var smart, da Finn Johnsen i 2002
opfandt den første store generalforsamling med kurser, som tiltrak vores medlemmer,
men tiderne ændrer sig. Bestyrelsen vil drøfte og tage stilling til, hvordan
generalforsamlingerne skal foregå fremover. Her skal vi også tage højde for
Tandteknikerforeningens generalforsamling og årsdag.
Serviceforbundet har også fået udfordringer; 6.500 medlemmer fra
ejendomsfunktionærerne forlader Serviceforbundet. Serviceforbundet er i gang med en
stor omstrukturering, der ses på arbejdsgange, forretningsgange og der skæres i forbundet.
Der har været afholdt kongres i 2021. Der var lagt op til en fysisk kongres, men samtidig var
der forberedt en visuel kongres, såfremt landet lukkede ned igen. Formanden gav udtryk
for at kongressen var kedelig, men der skete det, der skulle, og den forløb stille og roligt.
Der var visuelle gæster bl.a. Mette Frederiksen. John Nielsen blev genvalgt som formand,
og der var også genvalg til næstformand Finn Johnsen.
2. næstformand posten var vakant, og forblev vakant, hvilket formanden fandt fornuftigt.
Forbundets vedtægter blev rettet til, og landssammenslutningerne har nu fået lov til at
kalde sig en fagforening.
De sidste par år har man fra FH’s side sløjfet afholdelse 1. maj pga. Corona, men der vil i år
blive afholdt 1. maj i Fælledparken - ikke traditionelt, men ala folkemødet på Bornholm uden de store politiske taler. Serviceforbundet planlægger at gennemføre 1. maj, men alt
kan jo lægges ned i tilfælde af evt. ny virus.
Vi har kørt nogle faglige sager i løbet af året, som der dog ikke gås i dybden med her. For
afdelingen Faglig Puls har vi selv kunne klare sagerne uden at skulle involvere
Serviceforbundet. (Landssammenslutningen har til gengæld sager, der er sendt til
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Serviceforbundet). Afdelingens sager har typisk drejet sig om manglende løn, manglende
pension, manglende fritvalgskonto. Det tyder på, at flere arbejdsgivere endnu ikke har
opdaget, at de skal indbetale til medarbejdernes fritvalgskonto.
På forespørgsel fra salen forklarede formanden kort om fritvalgsordningen, som han
bemærkede var en genial ordning.
Formanden fortalte, at han tror vi har fået forhandlet den bedste overenskomst på
Ramsingsvej. Vi fik forhandlet en lønstigning for tandteknikerne på overenskomsten med
Tandlægeforeningen på hele 9,7%, til sammenligning fik Veterinærerne forhandlet en
stigning 9,4%, og Veterinærerne har lige været meget tæt på en konflikt.
Tak til Lisbeth for det gode humør til trods for, at hun jo kan se, at situationen ikke er god
for Faglig Puls. Vi har arbejdet meget hjemme og Lisbeth kan selv vælge, om hun vil arbejde
hjemme eller i Valby.
Tak til formand John Nielsen og Finn Johnsen. Vi havde nogle store udfordringer med
økonomien efter at inspektørerne forlod os, hvor vi fik hjælp til at få økonomien til at
hænge sammen.
Tak til Torben Vangsgaard, vores sagsbehandler i Serviceforbundet, som vi har et suverænt
samarbejde med.
Tak til vores tillidsrepræsentanter, vi har Jens og Niels Christian her i dag, og tak til Dorte
Rasmussen - formand for Tandteknikerne. Formanden nævnte, at han syns der er et
udmærket samarbejde.
Tak til de medlemmerne vi har for at støtte op om Faglig Puls. Formanden pointerede, at
han kun kan være taknemmelig.
Formanden afsluttede:
Med disse ord vil jeg hermed fremlægge den skriftlige og mundtlige beretning til debat og
forhåbentlig godkendelse.
Dirigenten tog over og opfordrede til debat og kommentarer.
Finn Johnsen startede med at knytte nogle kommentarer til det, at Faglig Puls har bedt om
Serviceforbundets hjælp med den situation Faglig Puls står i. Herunder Serviceforbundets
mulighed for at kunne hjælpe Faglig Puls med en plan og strategi for, hvordan vi kommer
videre. Det er et ressourcespørgsmål og på den anden side også et viden spørgsmål.
Forbundet kan skabe ressourcerne, men det er især jer medlemmer, som sidder med viden
om lige jeres faggruppe.
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Finn fortalte, at Serviceforbundets ledelse, adm.chef Jonas, Faglig Puls’ bestyrelse sætter
sig sammen indenfor et par måneder, til et slags ”temadøgn om Faglig Puls” senest i maj.
Finn nævnte, at det er vores – og sikkert også medlemmernes – håb, at vi kan arbejde os
frem til en plan og strategi for en fremtid for Faglig Puls.
Ang. kongressens beslutning om muligheden for at Landssammenslutninger kan kalde sig
fagforening, såfremt det ønskes eller noget helt tredje. Vedtægterne er ændret, således at
vi kan optage solo selvstændige, hvilket bl.a. eksistere i frisørfaget.
Landssammenslutningerne kan derfor selv tage stilling til, om de ønsker at kunne optage
en sådan gruppe af solo selvstændige.
Finn syntes, at kongressen gik godt. Finn oplyste, at han er næstformand, hovedkasserer,
og da 2. næstformandsposten stadig er vakant, er han nu også hovedansvarlig for det
faglige område. Det er selvfølgelig ikke holdbart på sigt, nævnte han.
36-38% af medlemmerne forsvinder, når ejendomsfunktionærerne forlader
Serviceforbundet med udgangen af 2023, den økonomiske konsekvens er at vi mister 18
mill.kr. i kontingentindtægt, netto er det 14 mill.kr. Serviceforbundet mister. Finn oplyste
at Forbundet hovedsageligt kan spare på personale, kontingenter, it, telefoner.
Angående FH og 1. maj. Vi mødes i Fælledparken, men der er ingen politiske taler.
På Ramsingsvej åbner Finn fadølsanlægget kl. 7.30, der vil være musik og taler, og en bus
kører til Arbejdermuseet ved halv tolv-tiden. Der er fælles optog fra museet til
Fælledparken.
Lillian spurgte, om der er chance for, at Faglig Puls kan blive opslugt af Serviceforbundet.
Dennis svarede, at der er mulighed for alt. Serviceforbundet er interesseret i at hjælpe,
men hvordan skal der findes ud af. Der skal findes en redningsplan.
Dennis fortsatte og fortalte, at FH for nyligt har omtalt det fald i medlemsskaren, der har
været i de sidste tyve år. Det er hele fagbevægelsen, som har medlemstilbagegang og ikke
kun Faglig Puls. Fra ca. 2011 ændrede organiseringen sig så den del af medarbejdere, der
slet ikke er organiserede, er større end den del der er organiserede. Medlemsfaldet skyldes
altså ikke kun, at medlemmerne skifter til f.eks. en gul ”fagforening”, de vælger også slet
ikke at stå i fagforening.
Finn bekræftede Dennis’ oplysninger og supplerede, at for 20 år siden var ca. 60%
organiserede i det private, nu er tallet 39%. Indenfor det offentlige er
organisationsprocenten meget større, og Finn fortsatte med at fortælle, at det kommende
FH kongresprojekt til oktober i år har medlemshvervning på programmet.
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Finn fortalte, at der har været lavet undersøgelser på området, hvor et af spørgsmålene var
”hvorfor er du ikke organiseret” og svaret var: ”der er aldrig nogen, der har spurgt mig”. Vi
kunne jo starte med at spørge.
Finn nævnte som svar til Lillian, at Forbundet på grund af vedtægterne ikke har mulighed
for at overtage Faglig Puls. Serviceforbundet har ingen interesse i ikke at have Faglig Puls.
Faglig Puls har altid kunne være indgangen til at få små faggrupper ind i Forbundet. Nogle i
Forbundet er nok mere interesserede i at have Faglig Puls end andre.
Michael Keil bemærkede, at medlemstallet afspejler konjunkturen i samfundet. Vi har
mistet mange enkeltstående medlemsgrupper, og han håber medlemmerne vil blive
inddraget noget mere i diskussionen.
Dennis kommenterede, at ”enkeltstående medlemmer”, der er ofte flere og ikke blot en
enkelt person. Det er en dårlig betegnelse, som vi altid har brugt.
Dennis afrundede med at nævne, at Faglig Puls skulle have været i gang med møderne med
Serviceforbundet i april måned, men næstformand Lidia er sygemeldt og ikke klar. Vi håber
- som tidligere nævnt - at kunne gå i gang til maj.
Finn bemærkede, at de ”enkeltstående medlemmer” var en kæmpe gruppe i gamle dage.
Det var alle de medlemmer, som ikke var under en af de etablerede overenskomster.
Niels Chr. Kragh nævnte, at grunden til at man mister medlemmer kan være, at man i tider
med tryghed i samfundet og i ansættelsen ikke føler behov for at stå i fagforening. Man
kunne se på hvor mange der kun står i a-kasse, og finde medlemmer ad den vej.
Finn oplyste, at 80-85% af medlemmerne i Min A-kasse også er medlem af Forbundet. Han
fortalte om analyser, hvor man har fulgt unge som var først i tyverne i 2010. Her fandt man
blandt andet ud af, at en stor procentdel af disse unge har været ude/inde/ude igen af
fagforeninger. Det kan skyldes jobskifte og andet. LO konsulenter tog for mange år siden
rundt på skoler og fortalte om den danske model, dette initiativ blev lidt ødelagt af nogle af
de store fagforeninger som tog rundt solo på skolerne. Måske går vi tilbage til den gamle
centrale model, hvor vi sikrer os at skolerne får besøg.
Dirigenten spurgte ind til om flere havde kommentarer, hvilket ikke var tilfældet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.
Pause til kl. 14.30.

4. Regnskab for 2021: Gennemgang af regnskab ved Dennis Mahnkopf.
Dennis forklarede, at vi kom ud af regnskabsåret 2021 med et nul.
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Noterne forklarer grunden hertil. Da Inspektørerne blev selvstændig afdeling, havde
Landssammenslutningen en formue - på det tidspunkt - på 5,5 mill.kr. Denne formue var og
er en Landssammenslutningsformue.
Da Inspektørerne blev en selvstændig afdeling, var en af aftalerne, at et underskud i
Afdelingen Faglig Puls skal dækkes af tilskud fra Landssammenslutningen. Vi forventer, at
der vil komme 3-4 år med underskud, hvor vi skal hive fra formuen. Det problem vi stod i
var, at Faglig Puls i rigtig mange år ikke har hævet kontingentet. Dennis bemærkede
desuden, at når Faglig Puls havde en formue, så var der ingen grund til at hæve
kontingentet for medlemmerne. Vi skulle dog nok have hævet kontingentet noget tidligere,
da der efter inspektørernes udtræden til selvstændig afdeling mangler kontingent
indtægter.
En stor del af udgifterne er løn. Landssammenslutningen betaler 80% af lønnen for Lisbeth,
og afdelingen betaler 20%. Landssammenslutningen betaler 30% af Dennis’ løn, afdelingen
betaler 70%.
Dennis fortsatte og fortalte, at når man kiggede ned over regnskabet, så det rimeligt ud.
Faglig Puls havde til formandens egen overraskelse kunne hente en pæn sum penge fra
tilsynsfunktionærernes DI fond i 2021, og ca. 150-200.000 kr. forventes der at kunne hente
i 2022.
Carsten Ring spurgte ind til tilskud fra Landssammenslutningen og begrebet
Landssammenslutning. Dennis og Finn forklarede om organisationsopbygningen i
Serviceforbundet og Dennis oplyste, hvordan bestyrelserne i afdeling og
Landssammenslutningen er sammensat jfr. aftalt fordelingsnøgle.
Landssammenslutningens bestyrelse består af 4 fra Afdelingen Faglig Puls og 2 fra
Afdelingen af Inspektører. Nye vedtægter for Landssammenslutningen er under
udarbejdelse.
Finn oplyste, at inspektørernes udskillelse til selvstændig afdeling har gjort alt dyrere. På
spørgsmål fra salen svarede Finn, at det også var blevet dyrere for inspektørerne.
Dennis bemærkede, at nu var der åbnet op i Landssammenslutningen for nye afdelinger.
Dennis oplyste afslutningsvis, at kontingentet hæves igen med 10 kr. Tandteknikernes
kontingent var status quo jfr. gammel aftale og seniormedlemmernes kontingent var også
status quo med 450 kr. årligt.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger.
Dirigenten spurgte om flere ønskede ordet, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten spurgte,
om regnskab for 2021 kunne godkendes. Regnskabet blev godkendt.
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5. Indkomne forslag.
Ingen

6. Valg til Faglig Puls bestyrelse;
a. Bestyrelsesmedlem for 2 år:
På valg er Lidia Kildentoft og Niels Christian Kragh begge er villig til genvalg.
Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsen og Lidia og Niels Christian blev genvalgt.
Dirigenten ønskede tillykke.
Dennis bemærkede, at der var en vakant bestyrelsespost for 1 år og foreslog, at der var en
tandtekniker som meldte sig. Ingen meldte sig.
b. Valg af 1 suppleant for 1 år.
Dirigenten oplyste, at pladsen pt. var vakant og spurgte, hvorvidt der var en af deltagerne
på generalforsamlingen, der kunne have lyst til at stille op. Dette var ikke tilfældet, hvorfor
suppleantposten for 1 år forblev vakant.
c. Valg af 1 suppleant for 2 år.
Dirigenten oplyste, at pladsen pt. var vakant og nævnte, at situationen nok var den samme.
Ingen meldte sig til posten og suppleantposten for 2 år forblev vakant.
d. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år.
Dirigenten oplyste, at Ole Pedersen var villig til genvalg, og spurgte om der var andre. Der
var ingen der ønskede ordet, og Ole Pedersen blev genvalgt.
e. Valg af 1 bilagskontrollant for 1 år.
Dirigenten oplyste, at pladsen pt. var vakant. Der var ingen forslag og ingen ønskede at
stille op. Bilagskontrollantposten for 1 år forblev vakant.
f. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år.
Dirigenten oplyste også her, at pladsen pt. var vakant. Bestyrelsen havde ingen forslag og
ingen ønskede at stille op og bilagskontrollantsuppleantposten for 2 år forblev vakant.

7. Eventuelt.
Dirigenten spurgte, om der var deltagere, der havde noget til punktet. Ingen meldte sig og
dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere, som ønskede ordet.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden for en afsluttende
bemærkning.
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Dennis takkede medlemmerne, der var mødte op og ønskede alle en god weekend.
Lillian indskød en tak for, at seniormedlemmerne måtte deltage.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 15.10.

Referatet er godkendt af dirigent og referent, Valby den 17. maj 2022.
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